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GLOSAR
¢ GAL: Grup de acţiune locală, care reprezintă un
parteneriat public-‐privat local, responsabil de
elaborarea propunerii de strategie locală de
dezvoltare şi de selectarea proiectelor.

¢Măsură: Sistem de ajutor financiar pentru punerea în
aplicare a unei politici. O măsură defineşte normele
aplicabile proiectelor care pot fi finanţate.



CE ESTE LEADER?

¢ instrument structural lansat in anul 1991 pentru

ajutarea comunitatilor rurale;

¢ program care adapteaza deciziile privind mediul

rural la nevoi diverse;

¢ o resursa de valoare in politica rurala viitoare;



PARTENERIATE LOCALE PUBLIC -‐PRIVATE:	  
GRUPURI DE ACTIUNE LOCALA -‐ GAL



ROLUL GAL-‐URILOR

¢ Propun	  o	  strategie	  locala	  integrata	  si	  sunt	  responsabile	  pentru	  

punerea	  ei	  in	  aplicare;

¢ Selecteaza	  proiectele	  depuse	  in	  cadrul	  grupului,	  asadar,	  au	  rol	  

decizional;

¢ Reprezinta	  interesele	  locuitorilor	  si	  a	  comunitatii;

¢ Informeaza	  si	  ofera	  asistenta;

¢ Asigura	  interfata	  cu	  institutiile	  specializate;



IMPLEMENTAREA ABORDARII LEADER LA NIVELUL
GAL	  OLTUL	  PUTERNIC

¢ Strategia de dezvoltare locala a GAL Oltul Puternic a
fost elaborata tinand cont de toate principiile
LEADER.

¢ Programul LEADER reprezinta pentru teritoriul GAL
Oltul Puternic o metoda de mobilizare si promovare
a dezvoltarii teritoriului si a comunitatilor locale
care traiesc aici, un instrument care functioneaza
eficient prin adaptarea deciziilor privind mediul
rural la nevoile identificate in cadrul teritoriului.



IMPLEMENTAREA ABORDARII LEADER LA NIVELUL
GAL	  OLTUL	  PUTERNIC

¢ GAL Oltul Puternic urmareste prin implementarea LEADER,
imbunatatirea calitatii vietii a tuturor persoanelor, astfel
urmareste sa exploateze modalitati noi prin care sa devina
sau sa ramana competitiv, sa isi valorifice resursele la maxim,
sa depaseasca dificultăţile pe care le întampină, cum ar fi:
-‐ tendinta de imbatranire a populatiei;
-‐ lipsa posibilitatilor de angajare;
-‐ discrepanţa mare faţă de gradul de dezvoltare al zonelor
urbane;

-‐ gradul de faramitare al micilor agricultori si lipsa de finantare
a acestora pentru patrunderea pe piata;

-‐ lipsa utilajelor agricole si uzura morala a celor existente;
-‐ lipsa cunostintelor agricole specializate din randul fermierilor;
-‐ dotarea necorespunzatoare a infrastructurilor;
-‐existenta diferitelor comunitati marginalizate sau cu risc de
saracie extreme.



IMPLEMENTAREA ABORDARII LEADER LA NIVELUL
GAL	  OLTUL	  PUTERNIC

¢ Grupul de Acțiune Locală „Oltul Puternic” (G.A.L.O.P.) este
o micro-‐regiune LEADER compusă din 21 comune, ce
însumează împreună 138 de sate și cătune. 16 comune se
află în județul Olt, dintre care 5 în partea de NV (Grădinari,
Teslui, Oporelu, Verguleasa, Cungrea), 5 în N (Vulturești,
Dobroteasa, Vitomirești, Sâmburești, Făgețelu) și 6 în NE
(Poboru, Spineni, Leleasca, Bărăști, Tătulești, Optași-‐
Măgura), iar alte 5 comune se află SE județului Vâlcea
(Comunele: Drăgoești, Olanu, Galicea, Stoilești, Dănicei).

¢ Populația totală a micro-‐regiunii este de 45.083 locuitori,
G.A.L.– ul are o suprafață de 1.044,82 km2 și o densitate
de 43,05 locuitori/ km2. Niciuna dintre comune nu a fost
membră a unui G.A.L. în perioada de programare 2007 –
2013.



IMPLEMENTAREA ABORDARII LEADER LA NIVELUL
GAL	  OLTUL	  PUTERNIC

Obiective,	  prioritati	  si	  domenii	  de	  interventie,	  M5/6B,	  
M6/6B

OBIECTIV PRIORITATE DOMENIU	  DE	  
INTERVENTIE

MASURA

Obținerea	  unei	  
dezvoltări	  
teritoriale	  
echilibrate	  a	  
economiilor	  și	  
comunităților	  
rurale,	  inclusiv	  
crearea	  și	  

menținerea	  de	  
locuri	  de	  
muncă

P6:	  Promovarea	  
incluziunii	  
sociale,	  a	  
reducerii	  

sărăciei	  și	  a	  
dezvoltării	  

economice	  în	  
zonele	  rurale,	  
cu	  accent	  pe	  
următoarele	  
aspecte

6B)	  
Incurajarea	  
dezvoltării	  
locale	  în	  

zonele	  rurale

M5/6B
Dezvoltarea	  

satelor	  

M6/6B
Investiţii	  pentru	  
dezvoltarea	  
infrastructurii	  

sociale



GAL	  OLTUL	  PUTERNIC
PREZENTAREA MASURII – M5/6B	  -‐ DEZVOLTAREA SATELOR

Prin aceasta masura se urmareste reducerea riscului de
saracie in zonele rurale prin investitii in infrastructura la
scara mica privind drumurile, apa/apa uzata, educatie,
patrimoniul cultural precum si accesul populatiei rurale la
infrastructura de baza si servicii.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și
reînnoirea satelor în zonele rurale

(b) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor
tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în
domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii
energiei;



GAL	  OLTUL	  PUTERNIC
PREZENTAREA MASURII – M5/6B	  -‐ DEZVOLTAREA

SATELOR

(d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau
extinderea serviciilor locale de bază destinate
populației rurale, inclusiv a celor de agrement și
culturale, și a infrastructurii aferente;
(e) investiții de uz public în infrastructura de
agrement, în informarea turiștilor și în
infrastructura turistică la scară mica;
(f) studii și investiții asociate cu întreținerea,
refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și
natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor
de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele
socioeconomice conexe, precum și acțiuni de
sensibilizare ecologica;
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SATELOR

(g) investiții orientate spre transferul activităților și
transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în
interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul
îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii
performanței de mediu a așezării respective.



GAL	  OLTUL	  PUTERNIC
PREZENTAREA MASURII – M5/6B	  -‐ DEZVOLTAREA

SATELOR

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:
-‐ dezvoltarea infrastructurii la scara mica
-‐ crearea de locuri de muncă în mediul rural
-‐ conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale
-‐ reducerea gradului de sărăcie și a riscului de
excluziune socială
-‐ valorificarea patrimoniului cultural si natural



GAL	  OLTUL	  PUTERNIC
PREZENTAREA MASURII – M5/6B	  -‐ DEZVOLTAREA

SATELOR

Beneficiari eligibili
¢ Directi: Comunele și asociațiile acestora, ONG-‐uri,
unități de cult pentru investiţii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural, persoane fizice
autorizate/societăți comerciale care dețin în
administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate
publică, de clasă B, pentru investiţii asociate cu
protejarea patrimoniului cultural, conform legislatiei in
vigoare.

¢ Indirecti: populatia din teritoriu



GAL	  OLTUL	  PUTERNIC
PREZENTAREA MASURII – M5/6B	  -‐ DEZVOLTAREA SATELOR

Tipuri	  de	  acţiuni	  eligibile
¢ Investiții	  în	  crearea,	  îmbunătățirea	  și	  extinderea	  tuturor	  
tipurilor	  de	  infrastructuri	  la	  scară	  mică,	  inclusiv	  investiții	  în	  
domeniul	  energiei	  din	  surse	  regenerabile	  și	  al	  economisirii	  
energiei

¢ Investiții	  în	  crearea,	  îmbunătățirea	  sau	  extinderea	  
serviciilor	  locale	  de	  bază	  destinate	  populației	  rurale,	  
inclusiv	  a	  celor	  de	  agrement	  și	  culturale,	  și	  a	  infrastructurii	  
aferente	  (dupa	  caz,	  va	  fi	  necesar	  avizul	  Directiei	  Judetene	  
pentru	  Cultura	  si	  Patrimoniu	  National)

¢ Investiții	  orientate	  spre	  transformarea	  clădirilor	  sau	  a	  altor	  
instalații	  aflate	  în	  interiorul	  sau	  în	  apropierea	  așezărilor	  
rurale,	  în	  scopul	  îmbunătățirii	  calității	  vieții	  sau	  al	  creșterii	  
performanței	  de	  mediu	  a așezării	  respective
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PREZENTAREA MASURII – M5/6B	  -‐ DEZVOLTAREA SATELOR

-‐Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor
din patrimoniul cultural (dupa caz, va fi necesar avizul
Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniu National)

¢ Construcția,	  extinderea	  și/sau	  modernizarea	  drumurilor	  de	  
acces	  la	  obiectivele	  de	  patrimoniu

¢ -‐ Restaurarea,	  conservarea	  și	  /sau	  dotarea	  obiectivelor	  din	  
patrimoniul	  local
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Tipuri de acţiuni neeligibile
¢ Nu sunt eligibile infrastructurile destinate
serviciilor sociale, aşa cum sunt definite in
nomenclatorul serviciilor sociale, anexa la
Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a
serviciilor sociale cu modificările şi completările
ulterioare.
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¢Intensitatea sprijinului public nerambursabil
va fi de 100% din totalul cheltuielilor
eligibile pentru proiectele de utilitate
publica, negeneratoare de venit si de 90%
din totalul cheltuielilor eligibile pentru
proiectele generatoare de venit.

¢Valoare totala alocata M5/6B–710.430,10 Euro
¢Valoarea maxima a sprijinului 75.000
euro/proiect.
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Conditii de eligibilitate
¢ Solicitantul nu trebuie sa fi depus acelasi proiect in cadrul altei masuri din

cadrul PNDR;
¢ Solicitantul trebuie să respecte prevederile art. 6 lit. a, din H.G.

Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat
cu modificarile si completarile ulterioare;

¢ Solicitantul s-‐a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. b, din H.G.
Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu
modificarile si completarile ulterioare;

¢ Solicitantul nu trebuie sa se regăseasca în Bazele de date privind dubla
finanţare.
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PREZENTAREA MASURII – M5/6B	  -‐ DEZVOLTAREA SATELOR

Conditii de eligibilitate
¢ Solicitantul	  trebuie	  să	  se	  încadreze	  în	  categoria	  beneficiarilor	  eligibili;
¢ Investiția	  trebuie	  să	  se	  încadreze	  în	  cel	  puțin	  una	  din	  acțiunile	  eligibile	  

prevăzute	  prin	  măsură;
¢ Solicitantul	  trebuie	  să	  se	  angajeze	  să	  asigure	  întreținerea/mentenanța	  

investiţiei	  pe	  o	  perioadă	  de	  minim	  5	  ani	  de	  la	  ultima	  plată;	  
¢ Solicitantul trebuie să nu fie	  în insolvenţă sau incapacitate de	  plată;	  
¢ Proiectul trebuie să se	  realizeze în teritoriul GALOP;
¢ Investiția trebuie să fie	  în corelare cu orice strategie de	  dezvoltare

națională/regională/județeană/locală aprobată,	  corespunzătoare
domeniului de	  investiții;	  

¢ Investiția trebuie să respecte	  Planul Urbanistic General;	  
¢ Investiția trebuie să demonstreze necesitatea,	  oportunitatea și

potențialul economic al	  acesteia;	  



GAL	  OLTUL	  PUTERNIC
PREZENTAREA MASURII – M5/6B	  -‐ DEZVOLTAREA SATELOR
Criterii de selecție

-‐ Proiecte realizate în parteneriat
-‐ Proiecte cu impact micro-‐regional
-‐ Exploatarea resurselor de energie regenerabilă
-‐ Gradul de acoperire a populatiei deservite
-‐ Dezvoltarea mediului local de afaceri si crearea de noi locuri
de muncă

-‐ Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar
pentru o investiție similară

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul
Solicitantului și vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE)
nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și
direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile
Uniunii în materie de dezvoltare rurală



GAL	  OLTUL	  PUTERNIC
PREZENTAREA MASURII –M6/6B	  -‐INVESTIŢII PENTRU

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE

Prezentarea	  generala	  a	  masuri	  – M6/6B	  -‐Investiţii	  pentru	  
dezvoltarea	  infrastructurii	  sociale

Proiectele finanţate în cadrul acestei măsuri vor viza
dezvoltarea serviciilor sociale: infrastructura, dotările şi
echipamentele aferente înfiinţării s-‐au dezvoltării unui
centru social specializat sau integrat (inclusiv servicii
medicale) care asigură servicii sociale şi/sau medicale de
specialitate persoanelor din grupurile vulnerabile. Prin
aceasta masura nu vor fi finantate infrastructuri de tip
rezidential.
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INFRASTRUCTURII SOCIALE

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:
-‐ Îmbunătățirea calităţii serviciilor sociale locale prin
investiţii în infrastructura socială
-‐ Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii
sociale adaptate fiecărui grup vulnerabil
-‐ Creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii
sociale continue la un nivel professional ridicat, în special
categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat
-‐ investiţii în crearea, îmbunatăţirea, adaptarea la
standardele de funcţionare în siguranţă a infrastructurii
sociale, incluzând şi investiţii în producere de energie din
surse regenerabile şi de economisire a energiei



¢ Beneficiari directi: Comunele și asociațiile acestora, ONG-‐
uri, intreprinderi sociale. Daca nu vor fi depuse proiecte pe
acesta masura, GAL va avea posibilitatea depunerii unui
proiect;

Benenficiarul direct trebuie să fie furnizor autorizat de
servicii sociale sau se va autoriza până la finalizarea
implementării proiectului.

¢ Beneficiari indirecti:
Grupuri vulnerabile şi persoane dezavantajate, cum ar fi
șomerii pe termen lung, persoanele cu handicap,
minoritățile etnice, comunitățile marginalizate și
persoanele de toate vârstele, care se confruntă cu sărăcia și
excluziunea socială

GAL	  OLTUL	  PUTERNIC
PREZENTAREA MASURII –M6/6B	  -‐INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA

INFRASTRUCTURII SOCIALE



GAL	  OLTUL	  PUTERNIC
PREZENTAREA MASURII –M6/6B	  -‐INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA

INFRASTRUCTURII SOCIALE

Tipuri de acţiuni eligibile
¢ Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor comunitare
pentru servicii sociale. În cadrul centrelor comunitare pot fi
asigurate următoarele servicii, de exemplu:

-‐integrare/reintegrare socială (activități de informare, de
consiliere sociala, de educație extracurriculară, facilitare acces
pe piața muncii, la locuință, la servicii medicale și de educație,
la servicii de formare și reconversie profesională, activități de
orientare vocațională, terapii diverse, activități de socializare
si petrecere a timpului liber, activități de voluntariat, activitati
de creştere a accesului și participării la educaţia timpurie/
învățământ primar și secundar şi reducerea părăsirii timpurii a
școlii etc;
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INFRASTRUCTURII SOCIALE

Tipuri de acţiuni eligibile
-‐recuperare/ reabilitare funcțională (ședințe de psihoterapie,
kinetoterapie, terapie prin masaj, hidroterapie, termoterapie,
etc);

-‐supravegherea și menținerea sănătății (asigurarea monitorizării
stării de sănătate a beneficiarilor, precum și acordarea unor
servicii medicale de îngrijire, asistență medicală primară
comunitară; servicii de consultație și tratament stomatologic;
servicii de analize medicale de laborator, servicii de îngrijire
medicală şi asistenţă socială la domiciliu);

-‐alte servicii de suport (servicii de asigurare a unei mese calde,
servicii de igienă personală – centrul va deține spații igienico-‐
sanitare: săli de dușuri separate pe sexe și băi, dotate cu
echipamente pentru alimentare cu apă caldă și rece etc).
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INFRASTRUCTURII SOCIALE

Conditii de eligibilitate

-‐ Investiția să se realizeze în teritoriul GAL

-‐ Solicitantul trebuie să facă parte din categoria beneficiarilor
eligibili

-‐ Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare
locală aprobată, corespunzătoare serviciilor sociale

-‐ Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de
sprijin prevăzute prin măsură

-‐ Proiectul trebuie să demonstreze că este sustenabil ulterior
punerii în funcţiune;
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INFRASTRUCTURII SOCIALE

Criterii de selecție

-‐ Număr de persoane care beneficiază de servicii sociale
îmbunătăţite (beneficiari indirecţi)

-‐ Proiectul presupune investiţii în producerea şi utilizarea energiei
din surse regenerabile

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul
Solicitantului și vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr.
1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și
direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii
în materie de dezvoltare rurală.
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INFRASTRUCTURII SOCIALE

Sume (aplicabile) şi rata sprijinului:
Ponderea	  intensităţii	  sprijinului	  va	  fi	  de	  100%,	  min	  
5000	  euro	  – max	  75000	  euro	  /	  proiect

Valoarea	  totala	  alocata	  – 311.533,73	  Euro
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INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE

Mecanisme de evitare a conflictului de interese
¢ Principiile care trebuie respectate de GALOP in procesul
de selecţie şi aprobare a solicitărilor de sprijin financiar,
sunt urmatoarele:

-‐ bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor
economicităţii, eficacităţii şi eficienţei;

-‐ respectarea principiilor de liberă concurenţă şi de
tratament egal şi nediscriminatoriu;

-‐ transparenţa;
-‐ prevenirea apariţiei situaţiilor de conflict de interese în

cursul întregii proceduri de selecţie a proiectelor;



VA MULTUMIM!

Asociația  Grupul  de  Acțiune  Locală  „Oltul  Puternic”  
(G.A.L.O.P.)

Comuna  Grădinari,  Satul  Grădinari,  str.  Traian,  nr.  6,  
județul  Olt,

Telefon:0771/  392770, 0786  897  671,  0786  897  672,
0786  897  670    

Fix/fax:  0349    525  273

e-mail:  contact@oltulputernic.ro
www.oltulputernic.ro


